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Conform planificării activităţilor de cercetare corespunzătoare Etapei 1 a proiectului 

Lived Lands, în intervalul ianuarie – decembrie 2021, obiectivele principale ale echipei de 

cercetători au vizat: identificarea și documentarea siturilor, contextelor și ansamblurilor de 

artefacte și ecofacte arheologice relevante pentru tema proiectului; stabilirea strategiei și 

metodologiei de cercetare necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului; analiza sintetică 

a stadiului actual al cercetărilor referitoare la tema proiectului; colectarea informațiilor 

arheologice primare și a probelor necesare pentru analizele interdisciplinare programate; 

promovarea proiectului pe plan național și internațional.  

Toți membrii echipei au fost implicați în realizarea obiectivelor științifice propuse 

pentru această etapă, în conformitate cu planul multianual de activităţi inclus în Anexa II, 

parte a contractului de finanțare nr. PCE 174/2021.  

Astfel, în cadrul Activității 1.1 s-a demarat identificarea și selectarea siturilor și 

contextelor arheologice cu potențial adecvat pentru realizarea obiectivelor științifice ale 

proiectului. În acest scop au fost identificate și analizate monografii, studii și rapoarte 

arheologice publicate, dar și inventare, cataloage și rapoarte arheologice nepublicate, aflate în 

arhive și colecții ale unor muzee sau universități din România. Membrii echipei au consultat 

atât bibliotecile și arhivele de specialitate din Cluj-Napoca (Institutul de Arheologie și Istoria 

Artei, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Biblioteca Centrală Universitară și 

Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai), cât și ale unor instituții 

muzeale și de cercetare din țară (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Civilizației 

Dacice și Romane Deva, Muzeul Național Brukenthal Sibiu, Muzeul Județean Mureș, Muzeul 

Municipal Sebeș, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Universitatea Lucian Blaga 

Sibiu). De asemenea, au fost integrate și rezultatele obținute prin propriile cercetări de teren 

din anii anteriori, inclusiv cele din cadrul proiectului CommunityID, derulat de aceeași echipă 

și finanțat prin programul UEFISCDI PCE 2016 în perioada 2017-2019.    



În urma acestei prime faze de documentare au fost alcătuite fișe bibliografice sintetice 

pentru fiecare sit, ceea ce a permis o evaluare comparativă a potențialului științific al fiecărui 

sit și context arheologic din perspectiva obiectivelor proiectului. Toate aceste fișe 

bibliografice sintetice au permis realizarea unui corpus bibliografic primar care să servească 

drept bază pentru dezvoltarea unei strategii și a unei metodologii de cercetare eficiente. Atât 

corpusul bibliografic, cât și fișele sintetice, au fost realizate în format digital, incluzând și o 

bază de date cu cuvinte-cheie, menită să ajute membrii echipei să recupereze sau completeze 

informațiile bibliografice relevante. Toți membrii echipei au participat la elaborarea fișelor 

bibliografice sintetice și a bazei de date care stă la baza corpusului, fiind grupați în trei echipe 

care au avut ca țintă una dintre cele trei micro-zone vizate de proiect (Ocna Mureş – Aiud, 

Alba Iulia – Sebeş – Vinţu de Jos și Cugir – Şibot – Cigmău). 

 

     

    Cele trei micro-zone investigate în cadrul proiectului    

   

Pe baza informațiilor bibliografice primare, pentru fiecare micro-zonă și perioadă 

cronologică au fost identificate și selectate un număr de situri arheologice în vederea 

efectuării unor analize aprofundate, interdisciplinare: Aiud, Sâncrai-Darvas, Oarda-Bulza, 

Blandiana, Șeușa-La cărarea morii, Ardeu-Cetățuie, Cigmău castru și așezarea civilă, Cugir, 

Micești, Rapolt, Bărăbanț, Geoagiu. O atenție specială va fi acordată zonei rurale din jurul 

conurbației romane de la Apulum (Alba Iulia), dar și zonelor cu ateliere meșteșugărești de la 

nord de castrul legionar și de la sud de Mureș, recent identificate. 

Tot în cadrul acestei Activități 1.1 a fost constituită și o arhivă de fotografii aeriene și 

imagini obținute din satelit pentru fiecare dintre cele trei micro-zone vizate. Fotografiile 



aeriene au fost selectate din arhiva mai amplă de astfel de imagini, care a fost alcătuită de-a 

lungul timpului de echipă printr-o serie de proiecte de cercetare dezvoltate între anii 2013-

2020 în colaborare cu Universitatea Eötvös Loránd Budapesta și Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia.  

 

 
Fotografie aeriană verticală a sitului de la Oarda-Bulza (iulie 2013, arhiva IAIAC-ARVP) 

 

Pentru imaginile din satelit, au fost utilizate arhive digitale internaționale de tip open-

source: USGS Earth Explorer și Landviewer. Imaginile selectate vor permite identificarea 

mai precisă a caracteristicilor geo-morfologice ale siturilor, reconstituirea paleomediului lor, 

dar și integrarea GIS a siturilor și realizarea unor modele digitale de elevație (DEM) în 

Etapele 2 și 3 ale proiectului. 

Date fiind condițiile sanitare particulare din acest an, datorate evoluției impredictibile 

a pandemiei COVID, stagiile de documentare programate la instituții de cercetare din 

străinătate care au derulat sau derulează proiecte științifice în domeniul arheologiei peisajului 

și al relațiilor comunităților umane cu mediul înconjurător, sau care dețin biblioteci de 

specialitate valoroase și relevante pentru tema proiectului de față, au fost amânate pentru anul 

următor. 

În cadrul acestei faze de documentare au fost elaborate șase studii privind stadiul 

actual al cercetării în domeniu și direcțiile teoretice și metodologice de urmat, care au fost 

prezentate la conferințe  științifice naționale:  



- R. Grindean, E.M. Hedi, I. Tanțău, Istoria vegetației și a utilizării terenurilor pe 

Valea Mureșului în epoca fierului. Conferința Națională Biodiversitate, Tradiții și 

Actualitate, ediția a 8-a, Cluj-Napoca, Romania, 19-20 noiembrie 2021. 

- M. Egri, Statut și autoritate în Transilvania la sfârșitul epocii fierului – rolul 

rețelelor regionale. Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a MNCR (online), 

10 decembrie 2021.  

- A. Rustoiu, Orizonturi istorice și cultural-cronologice în bazinul Mureșului 

mijlociu. O sinteză. Workshop-ul Lived lands. Communities, environment and 

land-use on the middle Mureş valley in the Late Iron Age and Roman provincial 

period. Methods and theories, Alba Iulia – Şeuşa, 19-21 noiembrie 2021. 

- M. Egri, Relația comunitate – mediu – exploatarea teritoriului. Metode de 

abordare și teorii în arheologia europeană. Workshop-ul Lived lands. 

Communities, environment and land-use on the middle Mureş valley in the Late 

Iron Age and Roman provincial period. Methods and theories, Alba Iulia – Şeuşa, 

19-21 noiembrie 2021.  

- A. Drăgan, Frontiere contemporane şi graniţe antice. Arheologia conflictelor şi 

interacţiunilor din secolul I p.Chr. la Porţile de Fier. Sesiunea Anuală de 

Comunicări Științifice a MNCR (online), 10 decembrie 2021.  

- A. Rustoiu, Tezaurele de argint ”dacice” din Moesia Superior. Conexiuni 

culturale ”transfrontaliere” în Clisura Dunării de la Augustus la Traian. 

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a MNCR (online), 10 decembrie 2021. 

Alte trei studii privind stadiul actual al cercetării în domeniu și direcțiile teoretice și 

metodologice de urmat au fost prezentate la conferințe  științifice internaționale: 

- R. Grindean, A. Feurdean, I. Tanțău, Human impact drove dramatic changes to 

forest ecosystems during the last four millennia: case studies from the Romanian 

Carpathians. Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice I.P. Voitești, Cluj-

Napoca, 10 decembrie 2021. 

- R. Grindean, E.M. Hedi, I. Tanțău, Land cover and land use in the Mureș Valley 

middle basin during the Iron Age. The 13th Romanian Symposium of 

Palaeontology, Iași, Romania, 16-17 septembrie 2021. 

- A. Rustoiu, The archaeology of female mobility and identity in southern 

Carpathian Basin. International Workshop on Iron Age Female Identity in the 

Southern Carpathian Basin, online meeting, 22 septembrie 2021. 



De asemenea, membrii echipei au publicat sau au propus spre publicare un număr de 

trei articole pe aceleași teme în reviste indexate ISI WOS sau în alte baze de date 

internaționale: 

- A. Rustoiu, I.V. Ferencz, Craftsmanship and identity. Tools and utensils in La 

Tène graves from the Eastern Carpathian Basin. Mousaios XXIII, 2020, 221-234. 

- A. Rustoiu, M. Egri, M.M. McCarty, G.T. Rustoiu, A. Drăgan, E. Powers, A. 

Georgescu, A.C. Căsălean, A. Turner, A. Popa, The role of Iron Age settlements at 

Oarda-Bulza in the agricultural exploitation of the middle Mureş Valley. Apulum 

57, 2020, 93-112. 

- I.V. Ferencz, G. Vlase, D. Vlase, P. Sfîrloagă, D. Micle, T. Vlase, G. Ursuţ, F. 

Manea, Comparative thermal and hyphenated analysis of different mortars 

samples from Deva region. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, sub 

tipar. 

Alte patru articole privind stadiul actual al cercetărilor în domeniu și direcțiile 

teoretice și metodologice de urmat au fost publicate sau sunt în curs de publicare în volume 

de studii publicate de edituri prestigioase: 

- A. Rustoiu, Modelling landscapes, building group identities. În: S. Berecki, 

Identity in Landscape. Connectivity and Diversity in Iron Age Transylvania, Cluj-

Napoca 2021, Editura Mega. 

- A. Rustoiu, I.V. Ferencz, Chronologie der vorrömischen Eisenzeit in 

Siebenbürgen. Die Archäologie Fliessender ethnischer und sozialer Identitäten. 

In: E. Sava, V. Iarmulschi, A. Zanoci, M. Băț, O. Munteanu (eds.), Die 

Chronologie der vorrömischen Eisen- und frühen Kaiserzeit im Mittel und 

Südosteuropa: Probleme und Perspektiven. Humboldt-Kolleg. Die Chronologie in 

den archäologischen Forschungen, Chișinău-Berlin 2021, 75-90, Bons. 

- A. Rustoiu, I.V. Ferencz, Graves with La Tène weapons and fluid cultural 

identities. New discoveries from south-western Transylvania. In: Proceedings of 

The 20th International Colloquium on Funerary Archaeology Graves, Cenotaphs 

and Votive Deposits of Weapons in Europe - Bronze and Iron Ages, Târgu Jiu, 

7th-10th October 2021, sub tipar. 

- I.V. Ferencz, Noi artefacte celtice descoperite în sud-vestul Transilvaniei. În: In 

Memoriam Dr. Németi János, Satu Mare 2021, sub tipar. 

În cadrul celei de-a doua faze (Activitatea 1.2) din cadrul acestei prime etape de 

cercetare a proiectului, membrii echipei au trecut la colectarea și analizarea informațiilor 
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investigate: turbării, mlaștini, sărături, tăuri alpine naturale, brațe fosile de râu. Dintre 

acestea, turbăria de la Băgău-Tăul fără fund (jud. Alba) a furnizat în această primă etapă și 

primele carote de sediment necesare pentru analizele palinologice, care sunt realizate de 

cercetătorul post-doctorand Roxana Grindean.  

 
Reconstituirea zonelor umede cu potențial palinologic din micro-zona Alba Iulia – Sebeş – Vinţu de Jos  

pe baza hărților istorice  

 

Toate bazele de date create pentru proiect au fost apoi completate de către membrii 

arheologi ai echipei pe baza planului de lucru prestabilit, având ca ținte cele trei micro-zone 

de interes menționate mai sus. Până în acest moment, au fost înregistrate 69 de situri pentru 

micro-zona Ocna Mureş – Aiud, 81 de situri pentru micro-zona Alba Iulia – Sebeş – Vinţu de 

Jos și 35 de situri pentru micro-zona Cugir – Şibot – Cigmău, datele urmând a fi completate 

și verificate pe teren și pe parcursul Etapei 2. Ca prim rezultat semnificativ, aceste baze de 

date arheologice au permis o selecție riguroasă și informată a siturilor-cheie pentru 

investigațiile sistematice interdisciplinare, programate în cadrul proiectului.   

 Concomitent cu aceste activități de birou, au fost organizate și o serie de prospecții 

preliminare și cercetări arheologice sistematice pe teren, atât invazive cât și neinvazive. 

Astfel, au fost organizate campanii de prospecții preliminare în siturile arheologice de la: 

Șeușa-La cărarea morii, Cugir-Dealul Cetății, Apulum-Partoș, Oarda-Cutina, Ardeu-Cetățuie. 

Cercetări arheologice sistematice au fost organizate în siturile arheologice de la: Oarda-Bulza 

(două campanii), Sâncrai-Darvas, Ardeu-Cetățuie (două campanii). Cu această ocazie au fost 

identificate, investigate și geo-referențiate numeroase contexte, structuri și artefacte 

arheologice relevante pentru proiect. Fiecare context arheologic a fost fotografiat, fiind 

realizate și modele fotogrametrice și integrarea GIS a acestora. Aceste modele fotogrametrice 



au fost apoi utilizate și pentru elaborarea unor modele 3D preliminare ale zonelor, instalațiilor 

și structurilor identificate în fiecare sit. Pentru fotogrametrie a fost utilizat programul Agisoft 

Metashape Professional, iar pentru integrarea GIS a contextelor a fost utilizat programul 

QGIS. 

 
Model fotogrametric – Oarda-Bulza, clădirea A, zona SE 

Materialul arheologic recuperat din fiecare context a fost geo-referențiat pentru 

analiza spațială ulterioară a inventarelor, apoi a fost conservat primar. Ulterior a fost 

înregistrat în bazele de date create pentru fiecare sit, apoi a fost desenat și fotografiat în 

vederea identificărilor tipo-cronologice și a analizelor statistice multivariate, pentru care se va 

utiliza programul PAST 4.03. Au fost de asemenea prelevate pentru analize de laborator tot 

materialul faunistic din fiecare context arheologic, precum și probe de sol pentru analize 

macrobotanice, micromorfologice și palinologice, dar și probe de cărbune de lemn și de 

materiale de construcție diverse. 

  

          a)                          b)  

Probe de cărbune de lemn (a) și semințe carbonizate de cânepă (b) pregătite pentru analiză 

 



Pe lângă săpăturile arheologice sistematice, au fost organizate și periegheze 

sistematice în ariile neincluse în cercetările arheologice anterioare din siturile menționate mai 

sus. În acest scop au fost utilizate griduri geo-referențiate ale căror dimensiuni au fost 

adaptate terenului pe care este localizat fiecare sit, de exemplu un grid cu careuri de 20 x 20 

m la Oarda-Bulza sau Șeușa-La cărarea morii, în timp ce la Ardeu-Cetățuie s-a utilizat un 

grid cu careuri de 8 x 8 m. Și în acest caz, materialul arheologic recuperat a fost geo-

referențiat și conservat primar, fiind apoi înregistrat în bazele de date, desenat și fotografiat în 

vederea identificărilor tipo-cronologice și a analizelor statistice multivariate. 

Rezultatele preliminare ale acestor investigații arheologice de teren au fost prezentate 

la conferințe  științifice naționale: 

- M. Egri, M. McCarty, A. Rustoiu, A. Drăgan, M. Puşcaş, A. C. Căsălean, A.V. 

Georgescu, Villa rustica de la Oarda-Bulza – elemente de arhitectură și tehnici 

constructive. Zilele Academice Clujene 2021. 50 de ani de cercetări la Potaissa. 

Simpozionul Național Arheologia în Transilvania. De la cercetarea de teren la 

interpretare, Cluj-Napoca, 21 octombrie 2021. 

- A. Rustoiu, M. Egri, A. Drăgan, A.C. Căsălean, A.V. Georgescu, G. Balteş, Sz.S. 

Gál, G. El Susi, Necropola „scitică” de la Sâncrai. Morminte deviante. Zilele 

Academice Clujene 2021. 50 de ani de cercetări la Potaissa. Simpozionul 

Național Arheologia în Transilvania. De la cercetarea de teren la interpretare, 

Cluj-Napoca, 21 octombrie 2021. 

- M. Egri, M. McCarty, A. Rustoiu, A. Drăgan, M. Pușcaș, A.C. Căsălean, A.V. 

Georgescu, Villa rustica de la Oarda-Bulza – campaniile 2019-2021. Sesiunea 

Științifică Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român, Alba 

Iulia, 25-26 noiembrie 2021. 

- I.V. Ferencz, Noi artefacte celtice descoperite în sud-vestul Transilvaniei. 

Sesiunea Științifică Unitate, continuitate și independență în istoria poporului 

român, Alba Iulia, 25-26 noiembrie 2021. 

- A. Rustoiu, M. Egri, M. McCarty, A. Drăgan, A. Căsălean, A. Georgescu, M. 

Pușcaș, B. Ciută, Villa rustica de la Oarda-Bulza (jud. Alba). Rezultate 

preliminare. Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, Sibiu, 29-31 

octombrie 2021.  

- A. Rustoiu, M. Egri, A. Drăgan, A. Căsălean, A. Georgescu, G. Balteș, Sz. Gál, 

G. El Susi, B. Ciută, Săpăturile arheologice din necropola „scitică” de la 



Sâncrai, or. Aiud, jud. Alba. Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, Sibiu, 

29-31 octombrie 2021. 

Alte două studii cuprinzând aceste rezultate preliminare au fost de asemenea 

prezentate la conferințe științifice internaționale de profil: 

- A. Rustoiu, I.V. Ferencz, Graves with La Tène weapons and fluid cultural 

identities. New discoveries from south-western Transylvania. The 20th 

International Colloquium on Funerary Archaeology. Graves, Cenotaphs and 

Votive Deposits of Weapons in Europe - Bronze and Iron Ages, Târgu Jiu, 7-10 

October 2021.  

- I.V. Ferencz, D. Pall-Both, Râșnițele și interpretarea lor. Cazul celor descoperite 

la Ardeu (com. Balșa, jud. Hunedoara). The XLVII International Symposium In 

Memoriam Constantin and Hadrian Daicoviciu, online, 24-26 noiembrie 2021. 

 De asemenea, membrii echipei au publicat sau au propus spre publicare un număr de 

șase articole pe aceleași teme în reviste indexate în baze de date internaționale: 

- Andrei Georgescu, Deliberately Deformed Shears from Early and Middle La Tene 

Graves in the Carpathian Basin. Analele Banatului S.N. 28, 2020, 67-73. 

- I.V. Ferencz, Descoperiri arheologice din a doua epocă a fierului în zona satului 

Vețel, jud. Hunedoara. Sargetia S.N. XI, 2020, 53-68. 

- A. Georgescu, A.C. Ardelean, A. Sărășan, D.L. Ciobotaru, I. Rădac, Șt. Popa, V. 

Bunoiu, I. Văsăliuț, Crivina-Leopoldsberg – a newly discovered Iron Age hilltop 

settlement from southwestern Romania. Ephemeris Napocensis 31, 2021, sub 

tipar. 

- A. Rustoiu, M.E. Egri, A.M. Drăgan, G.D. Balteş, G.T. Rustoiu, 

A.C. Căsălean, I.V. Ferencz, A.V. Georgescu, E.B. Ciută, C. Șuteu, T. Borșan, M. 

Pușcaș, Oarda, mun. Alba Iulia, jud. Alba. Punct: Bulza - villa rustica de la 

Oarda-Bulza. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, 

Sibiu 2021, 207-210. 

- A. Rustoiu, M.E. Egri, A.M. Drăgan, G.D. Balteş, G.T. Rustoiu 

A.C. Căsălean, I.V. Ferencz, A.V. Georgescu, E.B. Ciută, C. Șuteu, T. Borșan, M. 

Pușcaș, Sâncrai, oraş Aiud, jud. Alba. Punct: Darvas. Cronica Cercetărilor 

Arheologice din România. Campania 2020, Sibiu 2021, 255-257. 

- I.V. Ferencz, M.C. Căstăian, D. Micle, A.C. Căsălean, I. Socol, A. Drăgan, Ardeu 

- Cetățuie, Campania 2020. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. 

Campania 2020, Sibiu 2021, 42-43. 



Trei alte articole cuprinzând rezultatele preliminare ale investigațiilor arheologice de 

teren au fost publicate sau sunt în curs de publicare în volume de studii publicate de edituri 

științifice internaționale de prestigiu: 

- Aurel Rustoiu, Glass beads from the La Tène cemetery at Fântânele-Dâmbu Popii 

(Transylvania, Romania). In: C. Leger, S. Raux (eds.), Des objets et des hommes. 

Études offertes à Michele Fèugeres. Monographies Instrumentum 71. Ed. M. 

Mergoil 2021, 821-830. 

- M. Egri, A. Timofan, G. Bounegru, Legionary tituli picti from Apulum (Alba Iulia, 

Romania). In: C. Leger, S. Raux (eds.), Des objets et des hommes. Études offertes 

à Michele Fèugeres. Monographies Instrumentum 71. Ed. M. Mergoil 2021, 483-

490. 

- S. Berecki, A Late Iron Age grave with human remains from Apahida in the 

collection of Endre Orosz, In: Festschrift Pieta, Archeologický ústav SAV, sub 

tipar. 

În cadrul celei de-a treia faze (Activitatea 1.3) din cadrul acestei prime etape de 

cercetare a proiectului, membrii echipei au inițiat și testarea potențialului științific al unor 

modele interpretative propuse prin studii de caz referitoare la situri sau categorii de artefacte 

și ecofacte de referință. Aceste studii de caz au inclus: modele-test digitale ale peisajului antic 

realizate pe baza datelor preliminare obținute; dezvoltarea unei metodologii standard pentru 

integarea modelelor digitale de elevație (DEM) în analiza siturilor arheologice și a rutelor de 

comunicație antice; integrarea rezultatelor investigațiilor interdisciplinare în analiza 

arheologică contextuală; analiza multivariată de tip PCA a inventarelor arheologice din 

necropole și așezări. 

 
Model digital de elevație (DEM) al zonei sitului de la Oarda-Bulza 



O atenție particulară a fost acordată aspectelor legate de relațiile dintre organizarea 

spațială a comunităților și structura lor socială și de monumentalizarea competiției sociale de-

a lungul celei de-a doua epoci a fierului și în perioada provincială romană. De asemenea, a 

fost demarată și analizarea sistematică a practicilor agricole și pastorale ale comunităților din 

cele trei micro-zone, pentru fiecare interval cronologic relevant pentru obiectivele proiectului.  

În cazul investigațiilor interdisciplinare, integrarea rezultatelor preliminare ale 

analizelor palinologice cu cele macrobotanice, arheozoologice și arheologice a evidențiat 

impactul activităților economice ale comunităților din cele trei micro-zone studiate asupra 

mediului natural, dar și transformările suferite de acesta de-a lungul timpului. Rezultatele 

preliminare ale analizelor palinologice, macrobotanice, arheozoologice și antracologice au 

identificat de asemenea modul în care diverse comunități au dezvoltat strategii de adaptare la 

condițiile locale, dar și impactul mișcărilor de populație asupra acestor strategii. 

 

 
Frecvența comparativă a speciilor animale identificate în așezările dacice investigate 

 

 Pe de altă parte, rezultatele unor prime analize ale materialelor de construcții utilizate 

în câteva situri aparținând perioadelor dacică și romană provincială atestă existența unor 

lanțuri tehnologice complexe și implicarea meșterilor specializați, dar și valorificarea 

sistematică a resurselor locale de materii prime.    

O parte dintre aceste rezultate preliminare au fost supuse dezbaterii științifice la 

conferințe naționale: 



- I.V. Ferencz, Secvențe ale unor confruntări militare la Ardeu, la începutul 

secolului II p.Chr., din perspectiva unor descoperiri arheologice. Sesiunea 

Anuală de Comunicări Științifice a MNCR (online), 10 decembrie 2021. 

- M. Egri, A. Drăgan, Convivialitate locală – conexiuni regionale. Studiu de caz: 

ceramica de import din mithraeum-ul III de la Apulum, Workshop-ul Importuri și 

producție locală în provincia Dacia, Alba Iulia, 25-26 noiembrie 2021. 

- B. Ciută, Considerații privind speciile de plante descoperite în așezarea romană 

de tip villa rustica de la Oarda de Jos-Bulza (Alba Iulia). Sesiunea Științifică 

Multiculturalitate şi Patrimoniu Istoric în Transilvania, ediţia a XIII-a, Sebeş, 15 

octombrie 2021. 

Rezultatele preliminare obținute în această fază au fost de asemenea prezentate și în 

cadrul unor manifestări științifice internaționale: 

- I.V. Ferencz, D. Vlase, G. Vlase, P. Sfârloagă, D. Micle, T. Vlase, Comparative 

thermal and hyphenated analysis of different mortars samples from Deva region. 

The XLII National Conference on Calorimetry, Thermal Analysis and Applied 

Thermodynamics January, 27 - 28 2021, Udine, Italy. 

- M Egri, Closing assessment of the Femine project. International Workshop on 

Iron Age Female Identity in the Southern Carpathian Basin, online meeting, 22 

septembrie 2021.  

O parte dintre rezultatele preliminare ale acestor investigații au fost publicate, sau 

sunt în curs de publicare, în reviste indexate în baze de date internaționale sau în volume de 

studii publicate de edituri științifice consacrate:  

- S. Berecki, Sz.S. Gál, D.L. Vaida, Paleodemography of the Late Iron Age 

Cemetery from Fântânele–Dealul Iuşului, Transylvania. Acta Archaeologica 

Carpathica, sub tipar. 

- G. El Susi, Animal management in the Latène settlement (2nd century BC - 1st 

century AD) at Săvârșin, Arad County. Ziridava 35, 2021. 

- G. El Susi, Analysis of a dog skeleton deposited in a Scythian tomb-91/2016 from 

Sâncrai (Alba County). Ephemeris Napocensis 31, 2021. 

- B. Ciută, M. Egri, Archaeobotanical data from villa rustica at Oarda-Bulza (Alba 

County). The 2019 campaign. Ephemeris Napocensis 31, 2021. 

- I.V. Ferencz, Economic aspects in the Dacian fortress at Ardeu. Archaeological 

evidence of cereals processing. In: A. Zanoci, M. Băț (eds.), Economy and 

Environment in the Iron Age in the Tisza-Dniester region, Berlin, Bons, sub tipar. 



În cadrul celei de-a patra faze (Activitatea 1.4) din cadrul acestei prime etape de 

cercetare, membrii echipei au contribuit la promovarea activităților din cadrul proiectului, 

precum și a rezultatelor obținute în această etapă. Un obiectiv important al acestei faze a fost 

crearea unui website dedicat (http://arheologie-istoriaartei-cluj.ro/lived_lands/Home.html#) 

unde sunt prezentate activitățile, obiectivele și realizările proiectului, precum și membrii 

echipei. Tot aici vor fi postate și studiile (articole și volume) care vor fi publicate în cadrul 

proiectului, rapoartele științifice preliminare și finale, precum și bazele de date arheologice 

care vor fi ulterior accesibile și altor cercetători interesați de arheologia peisajului și a 

relațiilor dintre comunitățile umane și mediu în cea de-a doua epocă a fierului și în perioada 

provincială romană. 

De asemenea, echipa a organizat și un workshop centrat pe tema proiectului (Lived 

lands. Communities, environment and land-use on the middle Mureş valley in the Late Iron 

Age and Roman provincial period. Methods and theories, Alba Iulia – Şeuşa 19-21 noiembrie 

2021), care a inclus și o serie de aplicații practice pe teren.  

 

 
Coperta programului workshop-ului Lived Lands 

 

La acest workshop interactiv, care a fost transmis public pe platforma online Zoom, 

au fost invitați să participe și cercetători de la instituțiile muzeale cu care echipa colaborează 



în cadrul proiectului, dar și câțiva studenți masteranzi și doctoranzi implicați ca voluntari în 

activitățile de teren incluse în proiect. Principalele scopuri ale acestei acțiuni au fost: 

promovarea activităților și obiectivelor proiectului; întărirea relațiilor de colaborare cu 

instituțiile muzeale din zona de interes a proiectului; atragerea studenților spre o carieră în 

cercetare; promovarea metodelor moderne în cercetarea arheologică, inclusiv a celor 

interdisciplinare. În cadrul acestui workshop s-au prezentat și o serie de studii și aplicații: 

- B. Ciută, Analizele arheobotanice – metode de prelevare, analiză și interpretare. 

Aplicații practice în laborator. 

- S. Berecki, M. Egri, A. Drăgan, Metode de prospectare arheologică non-invazive. 

Aplicații practice pe teren. 

- G. El Susi, Analizele arheozoologice – metode de prelevare, analiză și 

interpretare. 

- R. Grindean, Analizele palinologice – metode de prelevare, analiză și 

interpretare. 

- A. Drăgan, M. Egri, Bazele de date – înregistrarea și analizarea datelor 

arheologice. 

În cadrul celei de-a cincea faze (Activitatea 1.5) din cadrul acestei prime etape de 

cercetare, membrii echipei au dezvoltat o serie de activități menite să conecteze proiectul 

Lived Lands la dezbaterea științifică internațională din domeniu. În acest scop a fost inițiat și 

un dialog pe teme comune cu alte proiecte de cercetare privind arheologia peisajului și a 

interacțiunilor dintre comunitățile umane și mediul înconjurător în cea de-a doua epocă a 

fierului și în perioada romană, atât la nivel național, cât și internațional. 

Din acest punct de vedere, un rezultat important este publicarea unui prim volum 

cuprinzând o serie de teme relevante privind rolul relațiilor dintre comunități și mediu în 

definirea constructelor identitare individuale și colective de-a lungul celei de-a doua epoci a 

fierului in Transilvania, intitulat Identity in Landscape, Connectivity and Diversity in Iron 

Age Transylvania (Bibliotheca Mvsei Marisiensis, series archaeologica, XVIII / Ethnic and 

cultural interferences in the 1st millennium BC to the 1st millennium AD, XXVII, Cluj-

Napoca, Editura Mega, 2021, 140 p., ISBN: 978-606-020-325-4), al cărui autor principal este 

S. Berecki.  

O altă acțiune importantă pentru această fază a fost și organizarea în 21-22 octombrie 

2021, în cadrul Zilelor Academice Clujene, a conferinței științifice naționale Arheologia în 

Transilvania. De la cercetarea de teren la interpretare. În cadrul acesteia au fost prezentate 

21 de lucrări științifice, inclusiv câteva ai căror autori sunt membri ai echipei proiectului, 



fiind lansate și cinci noi cărți ale unor cercetători din cadrul Institutului de Arheologie și 

Istoria Artei al Academiei Române Filiala Cluj. Deși a fost organizată online, datorită 

restricțiilor sanitare, conferința s-a bucurat de un real succes în mediul academic național, 

înregistrându-se un număr total de 82 de participanți. 

 

Afișul conferinței științifice naționale 

 

Stabilirea unui dialog științific pe teme teoretice și practice comune cu alte proiecte de 

cercetare centrate pe teme similare din Europa reprezintă un element important al strategiei 

de cercetare a proiectului Lived Lands. Astfel de canale de comunicare au fost stabilite cu 

echipa proiectului de cercetare Femine al Institutului de Arheologie din Zagreb (Croația), 

prin participarea comună la un workshop având ca temă centrală investigarea rolului cultural, 

social și economic al femeilor ca grup social distinct în cadrul comunităților epocii fierului 

din sudul și estul Bazinului Carpatic. 

O altă linie de dialog științific a fost stabilită între echipa proiectului Lived Lands și 

cea a proiectului Microscope, dezvoltat de un colectiv de la Max Planck Institute for the 

Science of Human History Jena (Germania), finanțat prin programul ERC Starting Grants, în 

vederea realizării unor investigații arheogenetice și biochimice comune. 



În cadrul acestei prime etape a proiectului, membrii echipei de cercetare au susţinut în 

total 20 de prezentări la manifestări ştiințifice naționale de profil și șapte prezentări la 

conferințe internaţionale. La capitolul promovare – diseminare, echipa de cercetare şi-a 

propus iniţial ca în această primă etapă să publice opt articole științifice, din care patru cu 

subiect teoretic, în reviste științifice sau în volume de studii. La finalul acestei etape, membrii 

echipei au publicat un prim volum de sinteză care include abordări teoretice pe tema 

arheologiei peisajului și a interacțiunilor dintre comunitățile umane și mediul înconjurător în 

cea de-a doua epocă a fierului, precum și 11 articole în reviste indexate în baze de date 

internaționale, din care unul în ISI WOS, și alte 11 articole în volume de studii publicate de 

edituri naționale sau internaționale consacrate.  

În concluzie, această primă etapă din cadrul proiectului Lived Lands a oferit echipei 

de cercetare posibilitatea de a implementa și perfecționa strategia de cercetare propusă inițial 

prin dezvoltarea unei metodologii relevante, care a fost apoi testată cu ajutorul unor studii de 

caz. Tot în această etapă au fost dezvoltate și câteva componente cheie ale strategiei de 

cercetare: corpusul bibliografic primar, baza de date topo-aerofotografică, bazele de date 

arheologice pentru siturile și artefactele din cele trei micro-zone studiate. De asemenea, au 

fost colectate și analizate mai multe seturi de probe (osteologice, macrobotanice, 

palinologice, antracologice, petrografice, pedologice), precum și toate inventarele arheologice 

din siturile și contextele investigate sistematic pe teren. Au mai fost realizate și o serie de 

modele-test digitale, inclusiv modele fotogrametrice 3D ale unor structuri și instalații, dar și 

modele digitale de elevație (DEM) pentru unele situri-cheie.   

Prin urmare, se poate afirma că strategia şi metodele de cercetare utilizate în cadrul 

acestei etape au contribuit în mod semnificativ la atingerea și chiar depășirea obiectivelor 

asumate prin programul multianual de activități aferente proiectului Lived Lands, respectiv 

identificarea, documentarea și analizarea sistematică a siturilor, contextelor și ansamblurilor 

de artefacte și ecofacte arheologice relevante pentru tema proiectului; stabilirea strategiei și 

metodologiei de cercetare necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului; analiza sintetică 

a stadiului actual al cercetărilor referitoare la tema proiectului; colectarea informațiilor 

arheologice primare și a probelor necesare pentru analizele interdisciplinare programate din 

siturile-cheie; realizarea unor studii de caz și modele-test; diseminarea rezultatelor proiectului 

pe plan național și internațional. Toate aceste rezultate preliminare vor constitui fundamentul 

teoretic și practic al activităților propuse pentru cea de-a doua etapă a proiectului Lived 

Lands, care se va desfășura în anul 2022. 

  


